
1 
 

 
Ръководство за експлоатация и техническо обслужване 

HOME JET и AMBU JET 

Преносим аспиратор 
 

 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
Обща информация стр. 2 Инструкция за експлоатация стр.8 
Предупреждения стр. 3 Поддръжка и почистване стр. 18 
Описание на изделието стр. 5 Принадлежности и резервни части стр.20 
 

Първо издание:04,06,2013 г. 
Ревизия 2: 01,10,2014 г. 

 
 

Дистрибутор: 

   
1.       ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 



2 
 

 1. Обща информация 
1.1 Цел и съдържание 
Целта на това Ръководство е да предостави цялата необходима информация, за да може 
клиентът правилно  да използва устройството, но и освен това  да може да използва 
аспиратора по  възможно най-автономния и безопасен начин. То включва информация относно 
техническите аспекти, функционирането, поддръжката, резервните части и безопасността. 
 
1.2 Съхранение на Ръководството за експлоатация 
Ръководството за експлоатация трябва да се съхранява заедно с устройството през целия срок 
на експлоатация в специално предвидения контейнер и преди всичко далеч от всякакви 
вещества или течности, които могат да доведат до повреда на устройството. 
 
1.3  Използвани символи 
 
Символ Значение 

 Общи и/или конкретни предупреждения 

 Проверете в Ръководството 

 Сериен номер 

 Каталожен номер 

 Изделието съответства на спецификациите на Директива 93/42/CEE 

 Приложена част тип BF, съответства на IEC 60601-1 

 Променлив ток 
 Прав ток 

 Части от това изделие са предназначени само за еднократна употреба 

 Режим на готовност - вкл./изкл. 

 Индикатор на центъра на позитивния поляритет 

 IP12: Вертикално падащи  водни капки няма да имат вредно въздействие, когато 
корпусът е наклонен под ъгъл до 15° от вертикалата в която и да е посока. 

 
Изделието съдържа електрически и електронни компоненти, които трябва да се 
рециклират съгласно европейска Директива  2002/96/EC - Отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване  (WEEE) 

 
1.4 Заявки за сервизно обслужване 
За информация относно използването, поддръжката и монтажа се свържете със Сервизно 
обслужване на клиенти на Spencer на тел. 0039 0521 541111, факс 0039 0521 541222, e-mail 
service@spencer.it или пишете на Spencer Italia S.r.l. - Strada Cavi, 7 - 43044 Collecchio (Parma) - 
ITALY. За клиенти в България, моля свържете се с фирма „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД на 
тел. +359 2 9200 123, факс: +359 2 9200 384, е-мейл service@dutchmed.bg. За да се улесни 
сервизната помощ, винаги посочвайте или съобщавайте серийния номер (SN), показан на 
етикета, поставен върху кутията или изделието. 
 
1.5 Унищожаване 
Спазвайте действащите нормативни документи.  

 

 

"Информация за потребителите в съответствие с точка 13 на италианския 
законодателен акт № 151 от 25 юли 2005 г. "Изпълнение на Директиви 2002/95 / 
CE, 2002/96 / CE и 2003/108 / CE, във връзка с намаляване на употребата на 
опасни вещества в електрическото и електронното оборудване и 
унищожаването на  отпадъците от тях". 

Задрасканият с кръстче символ на кофа за смет върху продукта или опаковката показва, че 
продуктът трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Правилното унищожаване на 
изделието след края на експлоатацията се посочва и организира от производителя. 
Крайният потребител, който трябва да извърши унищожаването, трябва да се свърже с 
производителя и да спазва системата и процедурите, организирани от производителя за 
разделно събиране, обработка и обезвреждане след края на експлоатацията. Правилното 
разделно събиране на излязлото от употреба устройство ще позволи неговото рециклиране, 
обработка и унищожаване по щадящ околната среда начин и ще допринесе за предотвратяване 
на евентуални негативни последствия за околната среда и за здравето, като се дава 
предимство на повторната употреба и/или рециклиране на събраните отпадъчни компоненти. 
Имайте предвид, че собственикът ще бъде обект на административни санкции в случай на 
несанкционирано унищожаване на изделието.   
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ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ БАТЕРИИ - (Директива 2006/66 / CE) (ако има 
такива) 

 
Този символ върху батериите или тяхната опаковка показва, че батерията, приложена към това 
изделие, не трябва да се третира като битов отпадък. Като осигурите правилното унищожаване 
на тези батерии, вие ще помогнете за предотвратяване на вредните последствия за околната 
среда и човешкото здраве, които могат да се възникнат при неправилно унищожаване на 
продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазване на природните ресурси. В 
края на експлоатацията на батериите ги предайте в съответните събирателни пунктове за 
рециклиране на изтощени батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на 
този продукт се свържете се с местната служба за събиране на отпадъци или с магазина, от 
който сте закупили продукта. 
 
1.6 Етикетиране 
Всяко изделие има идентификационен етикет, поставен върху самото изделие и/или върху 
кутията. Този етикет съдържа информация за производителя, изделието, маркировката СЕ, 
сериен номер (SN). Той никога не бива да се маха или покрива. 
 
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

 2.1 Общи предупреждения 
 

• Изделието трябва да се използва само от обучен персонал, който е присъствал на 
специалното обучение за това устройство, а не за други изделия. 

• Проведеното обучение трябва да бъде отбелязано в специален регистър, в който да са 
посочени имената на обучените, инструкторите, датата и мястото. Този регистър, който 
удостовери правото на операторите да използват устройството, трябва да се 
съхранява в продължение на 10 години след унищожаване на самото устройство. Този 
регистър трябва да се представя при поискване от компетентните органи и/или от 
производителя. 

• Spencer Italia S.r.l. е винаги на ваше разположение за планиране на обучение за 
изделията си. 

• Преди извършването на каквато и да е дейност с уреда (обучение, монтаж, 
експлоатация), операторът трябва внимателно да прочетете приложените инструкции, 
като обърне специално внимание на конкретните мерки за безопасност и процедурите, 
които трябва да бъдат следвани при монтажа и правилната експлоатация. 

• Ако инструкциите принадлежат на друго устройство, а не на полученото, незабавно 
информирайте  за това производителя или Spencer Italia Srl и не използвайте 
устройството. 

• В случай на съмнение относно правилното тълкуване на инструкциите, свържете се с 
производителя или Spencer Italia Srl за необходимите разяснения. 

• Не позволявайте на необучени хора да помагат по време на използването на 
устройството, тъй като те могат да причинят нараняване или увреждане на пациента 
или на себе си. 

• Редовно проверявайте уреда, извършвайте предписаното техническо обслужване и 
бъдете сигурни какво трябва да се разбира тук за тази част, както е посочено от 
производителя в Ръководството на потребителя. 

• Преди всяко използване на изделието трябва да се проверява дали то е в идеално 
работно състояние, както е описано в Ръководството за експлоатация. Ако се 
установят повреди или отклонения, които по някакъв начин биха могли да повлияят на 
правилното функциониране и безопасността на устройството, на пациента или на 
потребителя, изделието трябва незабавно да се спре от експлоатация и да се 
свържете с производителя или Spencer Italia Srl. 

• Ако се открие повреда или неправилно функциониране на изделието, то трябва 
незабавно да бъде заменено с подобно, така че процедурите за спасяване да бъдат 
гарантирани без прекъсване. 

• Използване на устройството по начин, различен от описания в настоящото 
Ръководство, е забранено. 

• Не променяйте и не модифицирайте изделието по никакъв начин; всяка такава 
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промяна може да причини неправилна работа или нараняване на пациента и/или 
спасителя. 

• Уредът не трябва по никакъв начин да се манипулира (модификация, настройка, 
допълване, подмяна). В такива случаи ще бъде отхвърлена всякаква отговорност  за 
неизправности или наранявания, причинени от самия уред; освен това сертификатът 
СЕ и гаранция на изделието ще се смятат за  невалидни. 

• Тези, които променят или са променили, подготвят или са подготвили медицински 
уреди по такъв начин, че те вече не отговарят на целта, за която са предназначени, или 
вече не предоставят услугата, за която са предназначени, трябва да отговарят на 
действащите условия за пускане на пазара. 

• Работете внимателно с изделието. 
• Уверете се, че са взети всички необходими предпазни мерки за избягване на 

опасностите, които могат да възникнат в резултат на контакт с кръв или телесни 
течности. 

• Запишете и съхранявайте заедно с това Ръководство: партиден номер, мястото и 
датата на покупка, дата на първо използване, дата на проверките, имена на 
потребителите, всякакви коментари. 

• При използване на изделието трябва да бъде осигурена помощ от квалифициран 
персонал. 

• Не съхранявайте изделието под тежки предмети, които биха могли да причинят 
повреди на конструкцията. 

• Да се съхранява на хладно, сухо и тъмно място и да не се излага на пряка слънчева 
светлина. 

• Да се съхранява и транспортира в оригиналната опаковка. 
• Да не се излага или опира с източници на горене със запалителни вещества. 
• Поставете и настройте изделието така, че да не пречи на спасителите и/или на друго 

спасително оборудване. 
• Внимание: лабораторните изследвания, изпитанията след производството, 

Ръководството за експлоатация не винаги могат да могат да опишат всички възможни 
сценарии за използване. Това означава, че в някои случаи експлоатационните 
характеристики на изделието може да се различават значително от резултатите на 
получените данни. Инструкциите се  актуализират непрекъснато и са под строг надзор 
от квалифициран персонал с подходяща техническа подготовка. 

• Във връзка с D. Lgs. от 24 февруари 1997, №  46, поправена с D. Lgs. 25.01.2010, № 37 
- Потвърждение на Директива 93/42/CEE и 2007/47/CE напомняме както на 
обществените, така и на частните оператори, че са задължени да докладват за всеки 
инцидент, който включва медицинско изделие, в Министерството на здравеопазването 
и на производителя, както е посочено и в рамките на времето, посочено в европейските 
регламенти. 
Освен това както обществените, така и частните оператори са задължени да 
информират производителя за всички мерки, които следва да бъдат приети, за да 
направи необходимите стъпки за гарантиране на безопасността и здравето на 
пациентите и потребителите на всяко медицинско изделие. 

• Като дистрибутор или краен потребител на продукти, продавани от Spencer Italia Srl, от 
вас се изисква задължително да познавате всички законови изисквания, действащи 
страната - крайна дестинация, приложимо по отношение на доставените изделия 
(включително закони и норми по отношение на техническите спецификации и / или 
изискванията за безопасност) и поради това също задължително се изисква да имате 
необходимите познания, за да се гарантира във всяко отношение пълното 
съответствие на изделията с нормативните изисквания на територията на страната. 

• Незабавно уведомявайте Spencer Italia S.r.l. относно всякакви промени, които трябва да 
бъдат направени от производителя, за да се гарантира съответствието на продукта със 
законовите изисквания (включително тези, произтичащи от правилниците и / или 
нормите с друг характер). 

• Действайте с дължимата грижа и отговорност и допринасяйте за гарантиране на 
съответствието с общите изисквания за безопасност на всички изделия на пазара на 
съответната територията чрез  предоставяне на крайните потребители на цялата 
необходима информация за извършване на периодични проверки на техните изделия, 
както е посочено в съответното Ръководство за експлоатация. 

• Активно  извършвайте периодични проверки за безопасност на продадените изделия, 
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като съобщавате всяка подходяща информация с анализ на риска както на 
производителя, така и на всички компетентни органи, така че бързо да се предприемат 
необходимите действия. 

• Това означава, че дистрибуторът и крайният потребител поемат  отсега най-голямата 
отговорност, свързана с неизпълнение на горните задължения и със задължението да 
обезщетят и/или да защитават Spencer Италия Srl от всякакви носещи щети 
юридически действия. 

 

 2.2 Специални предупреждения 
• Не поставяйте и не съхранявайте изделието там, където може да падне или да бъде 

издърпан във вана или мивка и да влезе в контакт с вода. 
• Не поставяйте и не пускайте във вода или друга течност. 
• Ако изделието падне във вода, не го пипайте. Незабавно извадете щепсела от 

контакта. 
• Използвайте този продукт само по предназначението, както е описано в това 

Ръководство. 
• Никога не работете с това изделие, ако е с повреден захранващ кабел или щепсел. 

Върнете изделието в упълномощен сервизен център на Spencer Italia Srl за оценка и 
ремонт. 

• Никога не работете с това изделие, ако не работи нормално. Върнете изделието в 
упълномощен сервизен център на Spencer Italia Srl за оценка и ремонт. 

• Никога не работете с това изделие, ако е паднало или повредено. Върнете изделието в 
упълномощен сервизен център на Spencer Italia Srl за оценка и ремонт. 

• Никога не работете с това изделие, ако е падало във вода. Върнете изделието в 
упълномощен сервизен център на Spencer Italia Srl за оценка и ремонт. 

• Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности. 
• Този аспиратор представлява  уред с вакуумно всмукване за събиране на 

незапалителни течни материали само с медицински приложения. 
• Неправилната употреба по време на медицински приложения може да доведе до 

нараняване или смърт. 
• Цялата аспирация трябва да се прави в строго съответствие с определените 

процедури, които са установени от лицензиран медицински орган. 
• Всички приставки или принадлежности трябва да се проверят преди използване, за да 

се осигури нормално свързване. 
• Да не се използва това оборудване при наличие на запалителни или анестизиращи 

газови смеси. 
• Ако апаратът се използва не от вертикална или върху неравна повърхност, 

изключвателят за препълване на контейнера за събиране на течността може да 
сработи преждевременно и да изключи аспиратора преди достигане на максималния 
капацитет. 

• Не се опитвайте да свързвате смукателна тръба направо във входния вакуумен отвор. 
• Използвайте само с контейнера, одобрено от производителя. 
• Винаги дръжте под ръка резервен контейнер в случай че използваният в момента 

контейнер се напълни или филтърът се  намокри. 
• Аспираторите са сертифицирани по EN 1789, когато се използват  със закрепващи 

системи Spencer в линейките, така че е забранено да се използват други системи, ако 
не са одобрени от производителя. Системите за закрепване, които не са одобрени, 
могат да променят конструктивните и функционалните характеристики на устройството. 

2.3 Противопоказания и странични ефекти 
Използването на това устройство по описания в това Ръководство начин няма никакви 
противопоказания или съпътстващи ефекти. 
3.       ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО 
3. ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО  
3.1 Употреба по предназначение 
HOME JET и AMBU JET представляват портативни медицински апарати с електрическо 
захранване, предназначени за аспирация в полеви условия и при транспортиране. Те са 
предназначени за периодично използване за отстраняване на секрети, кръв или повръщано от 
дихателните пътища на пациента, за да се осигури дишането. По-високи нива на вакуум 
обикновено се използват при  орофарингеална аспирация, а по-ниски нива на вакуум за 
аспирация на трахеята и аспирация на деца и кърмачета. 
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3.2 Основни компоненти 
 
№ Описание на компонента № Описание на компонента 
1 Предпазен кожух 11 Капак на нишата за батерии 
2 Аспиратор 12 Дръжка за носене/ Държател на катетъра 
3 Пулт с дисплей (отгоре на апарата) 13 Корпус на закрепващата система (където има 

такава)   
4 Филтър 14 Предпазител (където има такъв) 
5 Контейнер / Коляно на филтъра   15 Контактни точки за автоматично зареждане (където 

има) 
6 Контейнер 16 Бутон за освобождаване от закрепването (където 

има) 
7 Допълнителна опора на контейнера 

(където има) 
17 1,8 m тръби за пациента 

8 Напречник за закрепване 18 Акумулаторна батерия с голям капацитет (не е 
показана) 

9 Регулатор на вакуума 19 Раменен колан и допълнителна дръжка за носене 
10 Вход за захранване с прав ток  20 Куки за закрепване към пода 
  21 Щепсел за включване на захранването с 12 V от 

запалката на автомобила 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тип на контейнера 

 
 

 
800 ml 

за еднократна употреба 
1000 ml 

за многократна употреба 
1000 ml 

с торба Serres  

 
 
 



7 
 

Отделен  
компонент 

  

 
 

21 19 17 20 
 
 
3.3 Модели 
Този модел може да бъде модифициран с посочване на кодове и/или описания без 
предварително предупреждение. 
 
Код Описание Характеристики 
SC75200D HOME JET 800D Контейнер за еднократна употреба 800 ml  
SC75210B HOME JET 1000B Контейнер с торба Серес за еднократна употреба 1000 ml 
SC75300D HOME JET 1000R Контейнер за многократна упортреба 1000 ml  
SC75500C AMBU JET P 800D 20G Контейнер за еднократна употреба 800 ml със закрепване 20G и автоматично 

презареждане 
SC75510D AMBU JET P 1000B 20G Контейнер с торба Серес за еднократна употреба 1000ml със закрепване 20G и 

автоматично презареждане 
SC75550C AMBU JET P 800D 10G Контейнер за еднократна употреба 800 ml със закрепване 10G и автоматично 

презареждане 
SC75560D AMBU JET P 1000B 10G Контейнер с торба Серес за еднократна употреба 1000ml със закрепване 10G и 

автоматично презареждане 
SC75600C AMBU JET P 1000R 20G Контейнер за многократна употреба 1000ml със закрепване 20G и автоматично 

презареждане 
SC75650C AMBU JET P 1000R 10G Контейнер за многократна употреба 1000ml със закрепване 10G и автоматично 

презареждане 
SC75700C AMBU JET 800D 20G Контейнер за еднократна употреба 800 ml със закрепване 20G 
SC75710D AMBU JET 1000B 20G Контейнер с торба Серес за еднократна употреба 1000 ml със закрепване 20G 
SC75750C AMBU JET 800D 10G Контейнер за еднократна употреба 800 ml със закрепване 10G 
SC75760D AMBU JET 1000B 10G Контейнер с торба Серес за еднократна употреба 1000 ml 
SC75800C AMBU JET 1000R 20G Контейнер за многократна употреба 1000 ml със закрепване 20G 
SC75850C AMBU JET 1000R 10G Контейнер за многократна употреба 1000 ml със закрепване 10G 
 
3.4 Технически данни 
 
Характеристики  
Размери 200 x 225 x h285 mm (7,9 x 8,8 x 11,2 инча) / 200 x 250 x h320 cm (7,9 x 9,8 x 12,6 

инча) със закрепване 

Тегло 2,65 kg  (5,84 фунта)/ 3,45 kg (7,6 фунта) със закрепване 

Електрически изисквания 100-240 V променлив ток 47/-63 Hz, 0,75 A max; 12V прав ток 33W max 

Вътрешен акумулатор 12 V прав ток 

Диапазон на вакуума  от 50 до 550 mm Hg (±27,5 mmHg) / от 67 до 733 mBar (± 37 mBar) 

Дебит  32 литра/мин  

Обем на контейнера 1000 ml за многократна употреба или с торби за еднократна употреба / 800 ml за 
еднократна употреба  

Работен режим 30 мин вкл., 30 мин. изкл. 

Ниво на шум  70 dB 

Степен на защита от проникване на 
течности 

IP12 и стандартно електрическо захранване 

Защита от електрически удар Клас I при вътрешно захранване 

Ниво на защита от електрически 
удар 

Тип BF за приложените части 

Класификация ISO 10079-1:1999 Голям дебит/ голям вакуум   

Класификация Директива 93/42/CE IIa 
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3.5 Референтни стандарти 
 
Референтен документ 
 

Заглавие на документа 
 

MDD 93/42/CEE Европейска директива за медицински изделия 

MDD 2007/47/CEE 
Законодателен указ 24/02/1997,  
№ 46 

Модификации на Директива 90/385 / CEE за активни импланти, Директива 93/42 / 
CEE за медицински изделия и Директива 98/8 / ЕО относно въвеждането на 
биоцидите на пазарното приложение на Директива  93/42 / CEE за медицинските 
изделия 

Законодателен указ 25/01/2010,  
№ 35 

Изменения и допълнения на Указ 20/02/97 № 46 

ISO 10079-1 Аспирационно устройство с медицинско предназначение. Аспиратор с 
електрическо захранване. Изисквания за безопасност 

IEC 60601-1 + A1 + A2 Електромедицинска апаратура - Част 1 Общи изисквания за основна 
безопасност и основни характеристики 

IEC 60601-1-2 + A1 Електромедицинска апаратура - Част 1, 2     Общи изисквания за основна 
безопасност и основни характеристики - косвени стандарти  Електромагнитна 
съвместимост - изисквания и изпитания 

CAN/CSA 22.2 No.601.1-M90 Електромедицинска апаратура - Общи норми за безопасност - Канадски 
стандарти. 

UL 2601-1 Изисквания към безопасността на електромедицинската апаратура  

UNI EN ISO 14971 Медицински изделия - Приложение на управлението на риска при медицинските 
изделия 

RTCA/DO-160E, Раздел 21, 
Категория M (само за захранваните 
с батерии) Търговски авиокомпании, 
оборудване на авиокомпаниите 

Условия на околната среда и методи за изпитване за бордно оборудване - 
Раздел 21: Емисии на високочестотна енергия 

IEC 68-2-27 (= CEI EN 60068-2-27) 
IEC 68-2-6 (= CEI EN 60068-2-6) 
IEC 68-2-64 (=CEI EN 60068-2-64) 
UNI EN 1789 

Тестване на околната среда - Част 2-27: Тестове - тест Еа и указания:  Шок 
Тестване на околната среда - Част 2-6: Тестове - Тест Fc: Вибрация 
(синусоидална) и указания 
Тестване на околната среда - Част 2: Тестови методи – Тест Fh: Вибрация, 
случайна широколентова (цифров контрол) и указания 
Медицински транспортни средства и тяхното оборудване 

 
3.6 Условия на околната среда 
 
Диапазон на експлоатационната температура  
Експлоатационна относителна влажност  
Експлоатационно атмосферно налягане  
Температурен диапазон за съхранение и транспортиране   
Относителна влажност за съхранение и транспортиране   
Атмосферно налягане  съхранение и транспортиране 

от 0°С до 40°С 
от 0 to 95% 
от 70 kPA до 106 kPA 
от -40°C до 70°C 
от 0 до 95% 
от 50 kPA до 106 kPA 

 
 

4. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
4.1. Транспортиране и съхранение 
Преди да транспортирате уреда проверете дали е опакован правилно и се убедете, че няма 
опасност от удари, блъскане или падне по време на транспортирането. Запазете оригиналната 
опаковка, за да я използвате при следващо транспортиране и съхранение. Повредите на уреда, 
причинени по време на транспортиране, товарене и разтоварване не се покриват от 
гаранцията. За ремонта и смяната на повредените части отговаря клиентът. Уредът трябва да 
се съхранява на сухо и хладно място, без пряка слънчева светлина и в съответствие с 
условията, посочени в раздел 3.6. Не се допуска уредът да влиза в контакт с каквито и да било 
вещества или химични съединения, които могат да причинят повреди и влошаване на 
характеристиките за безопасност. 
 
4.2. Подготовка 
4.2.1 Свързване на акумулатора  
  

 Всички модели на Jet се доставят с поставен, но несвързан акумулатор. 
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Следвайте инструкциите по-долу: 
1. С помощта на монета или права отвертка завъртете ключалката в отворено положение 
 (фиг. 1). 
2. Махнете капака (№ 11,  параграф 3.2) чрез издърпване на ключалката (фиг. 2). 
3. Извадете акумулатора (№ 18, параграф 3.2) от нишата и включете контакта в монтажната 

платка (фиг. 3). 
4. Поставете акумулатора и капака; завъртете ключалката в затворено положение.  
5. Преди използване заредете напълно акумулатора в продължение на 5 часа (вж. Зареждане 

на акумулатора). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Захранване 
ЗАХРАНВАНЕ С ПРОМЕНЛИВ ТОК 100-240 V (47/63Hz) – Завъртете на 90 градуса 
захранващия конектор на преобразувателя на променлив ток в прав ток/зарядното устройство 
(принадлежността с код SC73017E) във входа за прав ток (№ 10, параграф 3.2) и свържете 
мрежовия шнур. Включете другия край на преобразувателя от променлив на прав ток/ 
зарядното устройство към заземен източник на променлив ток. 
ЗАХРАНВАНЕ С 12 V ПРАВ ТОК  - Завъртете на 90 градуса малкия захранващ конектор за 12V 
прав ток към правотоковото захранване (№ 10, параграф 3.2). Включете големия край на 
кабела в буксата за 12 V прав ток на автомобила. 
ЗАХРАНВАНЕ ОТ АКУМУЛАТОР - Устройството е снабдено с акумулатор с голям капацитет. 
При първо зареждане на нов акумулатор, направете пълно зареждане в продължение на най-
малко 5 часа (вж. Зареждане на акумулатора). 
АВТОМАТИЧНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ С 12 V ПРАВ ТОК ОТ СТАЦИОНАРНА 
СИСТЕМА - Поставете аспираторното устройство върху фиксатора за автоматично зареждане 
и проверете дали LED индикаторът съответства на светлините за зареждане. 
 

 
 
 

 

За да работите с устройството от акумулатор, проверете да няма включени 
към него външни източници на захранване. По време на зареждане или 
работа захранването може да стане топло на допир; това е нормално. Ако се 
включи символа "Предупреждение за изтощен акумулатор", веднага 
преминете към външен източник на захранване, за да се избегне 
прекъсването на процедурата на аспириране. Ако устройството не получава 
външно захранване или акумулаторът не се презареди веднага, индикаторът 
за изтощен акумулатор ще продължи да свети, характеристиките на 
устройството ще спаднат бързо и след това то ще се изключи.  

 
За да използвате устройството със захранване от акумулатора, проверете дали то не е 
свързано с външни източници на енергия. 
 
4.2.3  Зареждане на акумулатора 
Моделите Jet Compact и Jet Wire са оборудвани с фабрично инсталиран  акумулатор с голям 
капацитет. На пулта на дисплея има индикатор за изтощен акумулатор и за зареждане (вж. 
параграф 4.3.1. Интерфейс на дисплея). 
1. Свържете уреда към източник за захранване с променлив или с прав ток. 
2. Ще светне зелената лампа за включено външно захранване. Жълтата индикаторна лампа 

за зареждане ще остане да свети, докато акумулаторът се зарежда.  
3. Проверете дали жълтата лампа за зареждане ще светне, когато зареждането започне.  Към 

края на пълното зареждане на акумулатора жълтата лампа ще започне да мига в 
продължение та няколко минути. Това е нормално. Ако вашето устройство не се зарежда, 
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проверете дали жълтата лампа светва при включване на външното захранване с бутон за 
захранване в положение "Off". Ако проблемите продължават, обърнете се към 
упълномощен сервизен център на Spencer Italia Srl. 

 
 
 
 

 

За да работите с устройството от акумулатор, проверете да няма включени 
към него външни източници на захранване. По време на зареждане или 
работа захранването може да стане топло на допир; това е нормално. Ако се 
включи символа "Предупреждение за изтощен акумулатор", веднага 
преминете към външен източник на захранване, за да се избегне 
прекъсването на процедурата на аспириране. Ако устройството не получава 
външно захранване или акумулаторът не се презареди веднага, индикаторът 
за изтощен акумулатор ще продължи да свети, характеристиките на 
устройството ще спаднат бързо и след това то ще се изключи.  

 
Ако устройството не се използва продължително време, акумулаторът трябва да се презарежда 
на всеки 3-6 месеца. Един напълно зареден акумулатор осигурява около 45-60 минути 
непрекъсната работа при нулево ниво на вакуум (свободен поток). Уредът може да бъде 
оставен да се зарежда, когато не се използва. 
 

 

 

Пълното изтощаване на акумулатора съкращава живота му. Не оставяйте 
устройството да работи повече от няколко минути, когато светне 
индикаторът за изтощен акумулатор. Заредете акумулатора колкото може по-
скоро. Вътрешната гаранция на акумулатора е ограничен на 90 дни 

 
4.2.4 Поставяне на раменния колан и допълнителна дръжка за носене 
Прикрепете раменния колан (№ 19, параграф 3.2), както е показано на фигура 4 с помощта на 
карабините към напречната опора (№ 8 в параграф 3.2) и след това направете необходимата 
регулировка. 
 
 

 
 
 
 
 
Фиг. 4   Фиг. 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2.5 Свързване на контейнера 
4.2.5.1 Свързване на контейнер 800 ml за еднократна употреба 
 
За действията при свързване на контейнера вж. инструкциите, доставени с контейнера. 
1. Свържете към контейнера коляното (№  5 в параграф 3.2) и филтъра (№ 4 в параграф 3.2), 

уверете се, че прозрачната страна на филтъра е маркирана с думите <IN>, обърната към 
контейнера и  <OUT> към входа на аспиратора, сложете контейнера в поставката с  леко 
притискане на корпуса в горната част (фиг 6.); проверете дали допълнителната опора на 
контейнера (№ 7 в параграф 3.2) е спусната и правилно закрепена към корпуса на 
аспиратора. 

2. Свържете възела филтър / коляно/ контейнер към аспиратора чрез завъртане на 
контейнера и монтирайте филтъра, за да улесните  вкарването (фиг.7 и 8). 

3. Свържете тръбата на пациента (№17 в параграф 3.2) към отвора на контейнера на капака, 
маркиран с думата "Patient"(пациент). Проверете дали всички връзки са затегнати, за да се 
предотврати изтичане на течности и смачкване (фиг. 8). 
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4. Свържете тръбата на пациента със съвместим аспирационен катетър (не е включен в 
доставката) в зависимост от употребата. 

 
 
 

 

Контейнерът 800 ml има вграден филтър в капака, така че не е необходимо да 
сменя филтъра при всяка употреба (№ 4, параграф 3.2). Преди всяко 
използване проверявайте филтъра (№ 4 в параграф 3.2) дали е в добро 
състояние и дали няма следи от някакви вещества от вътрешната страна, ако 
има, сменете го. Използвайте само филтри, доставени от Spencer.  

 

  
 

Фиг. 6 Фиг. 7 Фиг.8 
 
 
4.2.5.2 Свързване на контейнер 1000ml за многократна употреба 
 
1. Свържете контейнера с коляното (№ 5 в точка 3.2) и филтъра (№ 4 в параграф 3.2), уверете 
 се, че прозрачната страна на филтъра е маркиран с думите <IN>, обърната към 
 контейнера, и <OUT> към входа на аспиратора, поставете контейнера в неговата опора 
 (фиг. 9). 
2. Свържете възела филтър / коляно/ контейнер към аспиратора чрез завъртане на 
 контейнера и монтирайте филтъра, за да улесните  вкарването (фиг.10 и 11). 
3. Свържете тръбата на пациента (№17 в параграф 3.2) към отвора на контейнера на капака, 
 маркирана с думата "Patient"(пациент). Проверете дали всички връзки са затегнати, за да 
 се предотврати изтичане на течности и смачкване (фиг. 11). 
4. Свържете тръбата на пациента със съвместим аспирационен катетър (не е включен в 
 доставката) в зависимост от употребата. 
 

 

 

При всяко използване е необходимо да се заменя филтъра (№ 4 в параграф 
3.2). Използвайте само филтри, доставени от Spencer. 
 

 

 
 

 

 
 

Фиг. 9 Фиг. 10 Фиг.11 
 



12 
 

4.2.5.3 Свързване на контейнер 1000 ml с торба Serres 
 
За действията при монтажа и смяната на торбата на контейнера вж. инструкциите, 
доставени с контейнера. 
1. Поставете контейнера в неговата опора (фигура 12); проверете дали допълнителната 

опора на контейнера (№ 7 в параграф 3.2) е спусната и правилно закрепена към корпуса на 
аспиратора. 

2. Свържете тръбата на аспиратора  с филтъра (№ 4 в параграф 3.2), уверете се, че 
прозрачната страна на филтъра е маркирана с думите <IN>, обърната към контейнера, и 
<OUT> към входа на аспиратора (фиг. 13 и 14). 

3.    Свържете възела филтър/тръба съм контейнера (фиг.14). 
5. Свържете тръбата на пациента (№17 в параграф 3.2) към отвора на контейнера на капака, 

маркирана с думата "Patient"(пациент). Проверете дали всички връзки са затегнати, за да се 
предотврати изтичане на течности и смачкване. 

6. Свържете тръбата на пациента със съвместим аспирационен катетър (не е включен в 
доставката) в зависимост от употребата. 

 
 

 

Контейнерът с торба Serres 1000 ml има вграден филтър в капака, така че не е 
необходимо да сменя филтъра при всяка употреба (№ 4, параграф 3.2). Преди 
всяко използване проверявайте филтъра (№ 4 в параграф 3.2) дали е в добро 
състояние и дали няма следи от някакви вещества от вътрешната страна, ако 
има, сменете го. Използвайте само филтри и тръби, доставени от Spencer. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Фиг. 12 Фиг. 13 Фиг.14 
 
 
4.2.6 Монтаж на фиксиращата система (ако има такава) САМО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ИМАТ ПРАВО ДА ПОСТАВЯТ 
ФИКСИРАЩА СИСТЕМА 
 
•      Закрепваща система за 10G 
 

 

 

Проверете дали на мястото, където искате да закрепите изделието,  
действията по окачване и откачване на аспиратора може да бъдат извършени 
правилно и безопасно.  

 
1. Изберете подходящо място в медицинското превозно средство с достатъчно свободно 

пространство за монтиране на стенната скоба. Повърхността, върху която ще монтирате 
скобата,  трябва да бъде  равна и перпендикулярна на пода на превозното средство. 

2. Изберете метални крепежни елементи, които ще държат надеждно скобата на стената до 
избраната монтажна повърхност. Якостта и размера на винтовете трябва да бъдат 
достатъчни, за да държат скобата към стената при въздействие на сила над 10G. Ние 
препоръчваме използването на винтове 4 х M8 TBEI ISO 7380. 

3. Поставете куката на избраното място и маркирайте местата, в които ще бъдат поставени 
винтовете. Ако е необходимо, маркирайте също и мястото на отвора за захранващия кабел 
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на автоматичното зарядно устройство . 
4. Пробийте отворите за болтовете и за прокарване на кабела. 
5. Свържете захранването с 12V от превозното средство, червеният проводник е за 

положителната, а черният за отрицателната полярност. Не огъвайте кабела през остри 
ръбове. Препоръчваме да се използва шлаух/защита за предпазване на кабела. Кабелът е 
дълъг 1m. 

6. Затегнете винтовете към конструкцията на превозното средство, така че фиксиращата 
система да може да издържи на сила 10G и на  вибрациите на използваното превозно 
средство. Вкарайте винтовете (не се доставят) в назъбени шайби (включени в доставката) и 
антивибрационни втулки (включени в доставката) - само двата горни, за да се гарантира по-
голяма повърхност и подходящо фиксиране. 

7. Преди използване проверете дали  сте инсталирали правилно закрепващата система, като 
направите тест с аспиратора. 

 
Автоматичното зарядно устройство е снабдено с предпазител F 5A предпазител (№ 14, 
параграф 3.2), за предотвратяване на повреда на електрическата система на аспиратора. 
Приспособлението е снабдено с автоматично регулиране на контактните точки за зареждане на 
аспиратора.  Приспособлението се доставя с необходимата настройка за работа.  Ако е 
необходима настройка, свържете се със сервизния център на Spencer Srl. 
 

 
Фиг. 15 Фиг.16 

 
• Закрепваща система за 20G 
 

 

 

Проверете дали на мястото, където искате да закрепите изделието,  
действията по окачване и откачване на аспиратора може да бъдат извършени 
правилно и безопасно.  

 
1. Изберете подходящо място в медицинското превозно средство с достатъчно свободно 

пространство за монтиране на стенната скоба. Повърхността, върху която ще монтирате 
скобата,  трябва да бъде  равна и перпендикулярна на пода на превозното средство. 

2. Изберете метални крепежни елементи, които ще държат надеждно скобата на стената до 
избраната монтажна повърхност. Якостта и размера на винтовете трябва да бъдат 
достатъчни, за да държат скобата към стената при въздействие на сила над 20G. Ние 
препоръчваме използването на винтове 4 х M8 TBEI ISO 7380.  При нерсията за 20G  
трябва да се поставят  2 закрепващи  куки на повърхността на основата (№ 20, параграф 
3.2),  заедно с широките шайби (включени в доставката), които след това ще бъдат 
използвани за завиване със самозаконтряща се гайка M8 (не е включена в доставката). 

3. Поставете куката на избраното място и маркирайте местата, в които ще бъдат поставени 
винтовете. Ако е необходимо, маркирайте също и мястото на отвора за захранващия кабел 
на автоматичното зарядно устройство . След това маркирайте отворите за закрепване на 
куките. Вж. фигура 17 за указания как се поставят закрепващите куки. 

4. Пробийте отворите за болтовете и за прокарване на кабела. 
5. Свържете захранването с 12V  от превозното средство, червеният проводник е за 

положителната, а черният за отрицателната полярност. Не огъвайте кабела през остри 
ръбове. Препоръчваме да се използва шлаух / защита за предпазване на кабела. Кабелът 
е дълъг 1m. 

6. Затегнете винтовете към конструкцията на превозното средство, така че фиксиращата 
система да може да издържи на сила 10G и на  вибрациите на използваното превозно 
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средство. Вкарайте винтовете (не се доставят) в назъбени шайби (включени в доставката) и 
антивибрационни втулки (включени в доставката) - само двата горни, за да се гарантира по-
голяма повърхност и подходящо фиксиране. За да закрепите куките, поставете широките 
шайбите под повърхността, върху която се извършва закрепването, така че да се увеличи 
контактната повърхност. Не презатягайте куките, тъй като може да се деформира 
закрепващия механизъм и той да стане негоден за използване. 

7. Преди използване проверете дали  сте инсталирали правилно закрепващата система, като 
направите тест с аспиратора. 

 
Автоматичното зарядно устройство е снабдено с предпазител F 5A предпазител (№ 14, 
параграф 3.2), за предотвратяване на повреда на електрическата система на аспиратора. 
Приспособлението е снабдено с автоматично регулиране на контактните точки за зареждане на 
аспиратора. Приспособлението се доставя с необходимата настройка за работа. Ако е 
необходима настройка, свържете се със сервизния център на Spencer Srl. 
 
 

 
Фиг.17 Фиг.18 

 
4.3  Работа 
4.3.1 Интерфейсен дисплей 
 

 
On/off, команда за включване и изключване на аспирацията.  

 

Външно захранване: Захранване с променлив ток към адаптер за прав ток 
/зареждащо устройство или захранващ кабер за 12 V прав ток. Свети ЗЕЛЕНА 
лампа при включено захранване.  

 
Зареждане на акумулатора: Свети ЖЪЛТА лампа. Лампата изгасва след пълното 
зареждане на акумулатора.  

 
Изтощен акумулатор. При изтощаване на акумулатора свети ЧЕРВЕНА лампа. 
 

mmHg Настройка на нивото на засмукване: скалата/силата свети в зелено Тази скала 
показва нивото на силата на засмукване в mmHg. 

 

 
Фиг. 19  

      
4.3.2 Регулиране на нивото на вакуума 
1. След като сте избрали източника на захранване, включете уреда чрез натискане на  бутона 

"On". ЗЕЛЕНАТА лампа, която означава външно захранване, ще продължи да свети, докато 
е свързано има външното захранване. 

2. Запушете края на тръбата за пациента, след това регулирайте нивото на вакуума от 50 до 
550 мм живачен стълб чрез завъртане на  регулатора на вакуума по посока на 
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часовниковата стрелка, за да увеличите и обратно на часовниковата стрелка, за да 
намалите вакуума (фиг. 20). Освободете и запушете още веднъж, за да потвърдите 
настройката. Желаното ниво на вакуум може да се види на LED дисплея (Фиг. 20). 

3. Желаното ниво на вакуум може да се види на LED дисплея (Фиг. 10). 
 

 
 

Фиг. 20 
 

 
 
 
 

 

Светодиодите (LED) имат две нива на яркост. При регулиране на нивото на 
вакуум LED ще светват последователно. Когато един LED свети с половин 
яркост, това показва, че нивото на вакуума е по средата между предишния 
светещ с пълна яркост LED и този, който свети с половин яркост. ПРИМЕР: 
Ако LED за 150 мм живачен стълб е напълно осветен, а LED за  200 мм е на 
половин яркост, това показва, че нивото на засмукване е 175 mm Hg. Когато 
LED за 200 мм живачен стълб светне с пълна яркост, това показва, че 
апаратът е достигнал 200 мм живачен стълб. При настройването на различни 
нива на вакуум трябва да се внимава; може да се наложи да регулирате 
силата на засмукване съгласно местния протокол по време на работа. 
 

 
 
3. Свържете засмукващ накрайник или катетър според случая. 

Ако устройството не поддържа вакуум, вж. Отстраняване на неизправности. 
4. Засмукването се прекратява, когато нивото на течността достигне поплавъка на спирателен 

клапан, разположен на долната страна на капака на контейнера, или когато натиснете "On / 
Off" (вкл./изкл). 

 
Държането на пълен контейнер по време на аспирация може да доведе до повреда на 
вакуумната помпа и да анулира гаранцията. Ако продължи аспирирането на течност в 
контейнера,  необходимо да се направи техническо обслужване на оборудването. 
 
4.3.3  Поставяне на тръбата за пациента 
От двете страни на предпазителя на корпуса има бързи връзки за тръбата на пациента, които 
се използват, когато е необходимо временно да се подпре тръбата и канюлата (Фиг.21). 
 

 
Фиг. 21 
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4.4.3 Смяна на акумулатора 
1. С помощта на монета или права отвертка завъртете ключалката в  отворено положение 

(фиг. 1). 
2. Махнете капака (№ 11, параграф 3.2) чрез издърпване на ключалката (фиг. 2). 
3. Извадете акумулатора (№ 18, параграф 3.2) от нишата и откачете  контакта от монтажната 

платка (фиг. 3). 
4. Поставете акумулатора и капака; завъртете ключалката в затворено положение. 
5. Преди използване заредете напълно акумулатора в продължение на 5 часа (вж. Зареждане 

на акумулатора). 
За съответствието с местните разпоредби за унищожаване на батерии, вж. точка 1.5 
"Унищожаване" 
 
4.3.5 Смяна на филтъра                                                                                                                                             
1. Филтърът при контейнера за многократна употреба вариант 1000 ml е за еднократна 

употреба и затова трябва да се сменя след всяко използване. При другата версия 
филтърът може да се използва многократно,  тъй като контейнерът вече е оборудван с 
вътрешен филтър, обаче се налага да го смените веднага, ако забележите замърсяване 
или промяна на цвета. 

2. Свалете бактериалния филтър, като го откачите от аспиратора и възела на капака. 
3. Заменете го с нов филтър и го поставете обратно в аспиратора. 
 
Проверете дали прозрачната страна на филтъра, маркирана с <In> е обърната към 
контейнера, а  <OUT> към входа на аспиратора. 
Използвайте само бактериални филтри, доставени от фирмата Spencer Italia Srl или от 
нейни дистрибутори. Използването на заместители може да доведе до замърсяване на 
апарата и/или лоша  производителност и ще анулира гаранцията. 
 
4.3.6 Смяна на контейнера 
Преди да свалите контейнера, направете следното: 
1. Проверете дали апаратът е изключен. 
2. Уверете се, че резервоарът вече не е с понижено налягани и ако е,  изчакайте, докато се 

изравни. 
3. Отсъединете филтърните /фитингите / тръби от аспиратора. 
 
4.3.6.1 800 ml контейнер за еднократна употреба 
Затворете достъпа към засмукването и достъпа към пациентите със свързаните тапи. Извадете 
контейнера от аспиратора и го занесете в зоната за унищожаване. Не вдигайте контейнера за 
капака, защото тежестта на съдържанието може да доведе до отделянето му от контейнера. 
 

 

 

Контейнерът е изключително за еднократна употреба. Не се опитвайте, да го 
почиствате, стерилизирате или използвате повторно. Повторната употреба 
може да причини имплозия, изтичане на течността и контакт с пренасяни по 
кръвен път патогени. Съдържанието на контейнера трябва да се смята за 
потенциално опасно и затова  трябва да се носят подходящи индивидуални 
защитни устройства и да се спазват съответните процедури за работа.  

 
4.3.6.2 1000 ml контейнер за многократна употреба 
Махнете контейнера от аспиратора, като внимавате да не разлеете съдържанието. 
Измиването и/или почистването на контейнера, който може да се обработва в автоклав, трябва 
да се извършва съгласно следната схема: 
1. Носете ръкавици, престилки, очила и маска на лицето, така че да се избегне евентуален 

контакт със замърсители. 
2. Излейте и унищожете съдържанието на контейнера съгласно изискванията на местните 

закони и разпоредби. 
3. Откачете всички части на капака (преливник, уплътнение). 
4. Разглобете контейнера, поставете под течаща студена вода и го  изплакнете добре. След 

това го потопете в гореща вода (температура до 60°С). Измийте старателно и ако е 
необходимо използвайте мека четка, за да отстраните евентуални отлагания. Изплакнете с 
топла течаща вода и подсушете всички части с мека, неабразивни кърпа. 
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Допуска се обработката на принадлежностите и капака в автоклав: поставете частите в 
автоклав и направете парен стерилизационен цикъл при температура 121°C (относително 
налягане 1 бар - 15 мин.) Обърнете внимание на поставянето на градуирания контейнер 
наопъки  (с дъното нагоре). Механичната якост на контейнера е гарантирана за период до 30 
цикъла на почистване и стерилизация при посочените условия (EN ISO 10079-1). След тази 
граница физико-механичните характеристики на пластмасата могат да се влошат и затова се 
препоръчва замяна. 
След стерилизацията оставете компонентите да се охладят до стайна температура, проверете 
дали частите не са повредени; след това сглобете контейнера, като направите следните стъпки: 
1. Вдигнете капака и поставете плаващата опора в слота (под  вакуумния конектор). 
2. Поставете клетката на поплавъка и поплавъка с уплътнението, обърнато към отвора на 

клетката. 
3. Поставете уплътнението на капака на седлото  
4. След сглобяването винаги проверявайте дали капакът е добре затворен, за да се 

предотврати вакуумни течове и разливане на течности. 
 
4.3.6.3 Контейнер с торба Serres 1000 ml 
Затворете отворите към аспиратора и към пациента със свързаните тапи. Извадете контейнера 
от аспиратора и го занесете в зоната за унищожаване. Извадете еднократната торба и я 
унищожете в съответствие с процедурите, приети от  местната система за здравни грижи. 
Ако е необходимо да почистите вазата и ъгловия конектор, те могат да се мият при 85°C или да 
се обработват в автоклав при 121°C. Преди измиване или стерилизация откачете ъгловия 
конектор. 
 

 
 

 

Торбата-подплата е само за еднократна употреба. Не се опитвайте да я 
почиствате, стерилизирате или използвате повторно. Повторната употреба 
може да причини имплозия, изтичане на течността и контакт с пренасяни по 
кръвен път патогени. Съдържанието на торбата-подплата трябва да се смята 
за потенциално опасно и затова  трябва да се носят подходящи 
индивидуални защитни устройства и да се спазват съответните процедури за 
работа. 

 
 
Винаги използвайте оригинални торби-подплати Serres (вж. 6.2 "Резервни части"), тъй като 
други марки торби-подплати може да влошат експлоатацията. 
 
4.4 Търсене и отстраняване на неизправности 
 

ПРОБЛЕМ МЕРКИ 
 
Захранването не се включва.    
(При включване на захранването 
трябва да свети зелената  
индикаторна лампа)  
 
 

1. Проверете захранващите източници и връзките. 
2.  Проверете дали има ток в стенния контакт, като включите лампа 
 в него. 
3. Ако работите на 12 V прав ток проверете, че има ток, като го 
 включите в  известно работещо устройство, като зарядно 
 устройство за мобилен телефон. 
4. Преди употреба проверете дали акумулаторът е поставен 
 правилно, свързан и напълно зареден. 

 
 
Помпата работи, но няма вакуум. 

1. Проверете дали тръбата е свързана правилно. 
2. Проверете тръбните връзки за скъсвания, течове или 
 запушвания. 
3. Проверете дали поплавковият изключващ клапан на 1000 ml 
 контейнер не е задействан или че филтърът на 300 ml 
 контейнер не е запушен. 
4. Проверете за течове или пукнатини в контейнерния възел. 

 
Слаб вакуум 

1. Използвайте регулиращия бутон за вакуума, за да увеличите 
 нивото на вакуум (върнете на определеното ниво според 
 местния протокол след теста).  
2. Проверете системата за течове. 
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Акумулаторът не държи 
зареждането. (Индикаторът на 
зарежда трябва да свети, ако 
акумулаторът е свързан при режим 
на зареждане.) 

1. Проверете дали светва лампата за зареждане. 
2. Проверете електрическите връзки по време на зареждане. 
3. Проверете дали има ток в стенния контакт, като включите лампа 
 в него. 

 
 
 
Акумулаторът изглежда слаб, не 
държи заряда. 

1. Извършете следния тест, за да определите дали е необходимо 
 да замените акумулатора:  
 а. Заредете акумулатора съгласно указанията. 
 b. Изключете зарядното и пуснете аспиратора на празен ход  
  (без засмукващо натоварване и тръбата да е свободна) за 
  20 минути. 
2. Ако аспираторът спре преди да изтекат 20 минути, свържете се 
 с упълномощен сервизен център на Spencer Italia Srl за 
 консултация във връзка с подмяна на акумулатора. 

Системата за зареждане не работи 
автоматично. 

1. Да се смени предпазителя (свържете се със сервизния център 
 или производителя) 
2. Повредени контакти (свържете се със сервизния център или 
 производителя) 

 
 

 

 

Опасност от токов удар. Не се опитвайте да отваряте или махате кутията, 
вътре няма компоненти, които да се ремонтират от потребителя. Ако е 
необходимо сервизно обслужване, върнете аспиратора в упълномощен 
сервизен център на Spencer Italia Srl. Отварянето или намесата в апарата ще 
анулира гаранцията. 

 
4.5 Начин за връщане за ремонт 
В съответствие с новите европейски регламенти Spencer Italia Srl изброява няколко 
основни точки за запазване на  хигиената на оборудването и на операторите, които го 
използват.  Spencer Italia S.r.l. вярва в съответствието на тези стандарти, които ще 
гарантират хигиената и здравето на всички хора, които работят за постигане на качество 
и благополучие. 
Всеки апарат, върнат на Spencer Italia Srl, ще бъде подложи на медицински преглед преди 
ремонта. 
Ако Spencer Italia S.r.l. реши, че апаратът не подлежи на ремонт поради видими признаци на 
външно и/или вътрешно замърсяване, ще го изпрати на клиента с бележка НЕРЕМОНТИРАН, 
прилагайки писмо с  обяснение на дефектите. Spencer Italia S.r.l. ще реши дали замърсяването 
се дължи на неизправност или неправилна употреба. 
Ако замърсяването се дължи на неизправност, Spencer Italia Srl ще замени продукта само при 
наличието на SALE RECEIPT (квитанция за продажба) и ПОДПЕЧАТАНА ГАРАНЦИЯ. 
Spencer Italia S.r.l. не носи отговорност за принадлежности, които показват признаци на 
замърсяване и ще ги замени за сметка на клиента. Във връзка с посоченото по-горе апаратът 
трябва да бъде внимателно дезинфекциран от външната страна на корпуса с кърпа, напоена с 
денатуриран спирт или разтвори, съдържащи  хипохлорит, а принадлежностите с потапяне в 
същия дезинфектант. Поставете дезинфекцираното посочено оборудване и принадлежности в 
торба. В заявката посочете дефекта в цел ремонтът да се извърши за възможно най-кратко 
време. Поради това е необходимо да се прочетат внимателно инструкциите, за да се избегне 
повреждането на апарата поради неправилна употреба. Това изисква от вас да посочите вида 
на повредата, за да се прецени от техниците на Spencer Italy Srl дали повредата влиза в 
гаранционна категория. 
 
5 ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
5.1 Почистване  
При неспазване на правилата за почистване може да увеличи риска от кръстосана инфекция 
поради наличието на телесни течности и/или утайки. 
 

 

 

Операторите винаги трябва да носят подходящи лични предпазни средства, 
като ръкавици, маска и т.н. по време на всички проверки и процедури по 
почистването.   
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Почистване на аспиратора 
1. При положение "Off" (изкл.) отсъединете апарата от всички външни източници на енергия. 
2. Избършете корпуса отвън с чиста, влажна кърпа и препарат. 
Не потапяйте аспиратора във вода, тъй като това ще доведе до повреда на вакуумната 
помпа. 
3. Ако е необходима дезинфекция, следвайте внимателно препоръките на производителя на 

дезинфектанта и съотношението на разреждане. 
Почистване на тръбите 
1. Отсъединете тръбите и ги изхвърлете; и двете тръби (на пациента и свързващата) са 

предназначени само за еднократна употреба. 
 
5.2  Поддръжка 
5.2.1 Профилактична поддръжка 
Лицето, което извършва на профилактичната поддръжка на апарата (лично потребителят, 
производителят/доставчикът или трета страна) трябва да гарантират съответствието със 
следните основни изисквания: 
• Технически познания за уреда и на процедурите за периодична  поддръжка, както са 

описани в тези инструкции. 
• Конкретна квалификация и обучение за извършване на поддръжката на въпросния уред. 
• Използване на компоненти / резервни части / принадлежности, които са или оригинални, 

или одобрени от доставчика по такъв начин, че всяка операция да не причинява промяна 
или модификация на уреда. 

• Наличие на контролен списък за операциите, извършвани на уреда. 
• Гарантиране на пълното спазване на указанията на Директива 93/42 / CEE, които включва и 

задължение на производителя да поддържа регистър на продажбите и проследимост на 
уреда, ако бъде бъде необходима.  

 
 

 

По време на всички процедури за проверка, поддръжка и почистване 
операторът трябва да носи подходящи лични предпазни средства, като 
ръкавици, маска, очила и т.н.  

 
Проверките трябва да се извършват преди и след всяка употреба и най-малко на всеки 3 
месеца както следва: 
• Обща функционалност на устройството; 
• Чистота на устройството (не забравяйте, че неспазването на инструкциите за почистване 

може да доведе до опасност от кръстосано замърсяване); 
• Цялост на компонентите. 
Честотата на проверките се определя от фактори, като например правни изисквания, вида на 
употреба, честота на използване, условията на околната среда по време на използване и 
съхранение. Имайте предвид, че трябва да извършвате почистването така, както е описано в 
точка 5.1 и да проверявате функционалността преди и след всяка употреба. Производителят и  
Spencer Italia S.r.l. не носят отговорност за правилното функциониране или щетите, причинени 
на пациента или потребителя чрез използването на устройства, които не са преминали през 
рутинна извънгаранционна поддръжка и ще доведе до анулиране на съответствието съгласно 
Директивата за медицински изделия  93/42 / CEE. 
Лицето, което отговаря за рутинната поддръжка, може да определи повредените/износените 
части, но замяната или възстановяването на тях може да се направи само от  производителя 
или от упълномощен сервизен център. 
Използвайте само принадлежности / оригинални резервни части, одобрени от производителя, в 
противен случай ние не поемаме отговорност за неправилно функциониране и/или щети, 
причинени от използването на устройство, което не е ремонтирано или сертифицирано за срок 
на годност от производителя или от някой от упълномощените от производителя сервизи. 
Гаранционните условия ще се смятат за невалидни в съответствие с Директивата за 
медицински изделия 93/42 / ЕИО. 
 
5.2.2.  Специално обслужване 
Само производителят или центрове с писмено разрешение имат право да извършват  
операциите по специалното обслужване. 
Трябва да подчертаем, че за дейностите, които не се извършват директно от производителя, а 
от упълномощен център, трябва да се поиска отчет за всички извършени операции.  Това ще 
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позволи на производителя Spencer Italia Srl и крайния потребител да водят дневник за 
операциите, извършени на устройството. 
Производителят и Spencer Italia S.r.l. не носят отговорност за неправилното функциониране 
и/или щети, причинени от използването на устройство, което не е ремонтирано от 
производителя или от някой от упълномощените сервизи на производителя и ще доведе до 
отпадане на гаранцията и на съответствието с Директивата за медицински изделия 93 / 42 / 
CEE. 
6.      ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
6 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
6.1 Принадлежности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2  Резервни части 
6.2.1 Резервни части 800 ml за еднократна употреба 

 
6.2.2 Резервни части 1000ml за многократна употреба 

 
6.2.3   Резервни части 1000ml с торби Serres 

 
 
 
 
 

SC75012E Странична торба за Jet 
SC73017E Адаптер за променлив ток 220 V 
SC73020E Захранващ кабел 12 V за запалката с намалена стъпка 
DG00150A Неподвижна канюла Yankauer 
DG00151A Неподвижна канюла Yankauer с контрол 
DG00212C Аспирационен катетър DGX 50 CH/FG 12 
DG00214C Аспирационен катетър DGX 50 CH/FG 14 
DG00216C Аспирационен катетър DGX 50 CH/FG 16 
DG00218C Аспирационен катетър DGX 50 CH/FG 18 

SC75007B Акумулатор с голям капацитет 12 V CC Ni-MH 
SC75013E Капак на нишата за батерии 
SC75014E Захранващ кабел 12 V за запалката 
SC73039E Контейнер 800 ml за еднократна употреба (пакет с 10 бр.) 
SC73013E Антибактериален филтър 
SC70079C Коляно за свързване на устройството 
SC73016E Тръба за пациента 1,8 m 
SC75009D Раменен колан и допълнителна дръжка 
SC75010E Резервен топим предпазител за фиксиращото устройство с автоматично презареждане (само 

за версията с фиксиращо устройство с вградено презареждане) 

SC75007B Акумулатор с голям капацитет 12 V CC Ni-MH 
SC75013E Капак на нишата за батерии 
SC75014E Захранващ кабел 12 V за запалката 
SC70085A Контейнер 1000 ml за многократна употреба 
SC73013E Антибактериален филтър 
SC70079C Коляно за свързване на устройството 
SC73016E Тръба за пациента 1,8 m 
SC75009D Раменен колан и допълнителна дръжка 
SC75010E Резервен топим предпазител за фиксиращото устройство с автоматично презареждане (само 

за версията с фиксиращо устройство с вградено презареждане) 

SC75007B Акумулатор с голям капацитет 12 V CC Ni-MH 
SC75013E Капак на нишата за батерии 
SC75014E Захранващ кабел 12 V за запалката 
SC75017D Контейнер Serres 1000 ml без торба  
SC75018D Торби Serres 1000 ml (36 бр.) 
SC73013E Антибактериален филтър 
OX10105A Силиконова тръба Ø 8x14 mm (продава се на пазара) 
SC73016E Тръба за пациента 1,8 m 
SC75009D Раменен колан и допълнителна дръжка 
SC75010E Резервен топим предпазител за фиксиращото устройство с автоматично презареждане (само 

за версията с фиксиращо устройство с вградено презареждане) 
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Производител: 
DeVilbiss Healthcare LLC 
100 DeVilbiss Drive 
Somerset, PA 15501-2125   САЩ 
 
Представител за Европа: 
DeVilbiss Healthcare GmbH Kamenzerstraße 3 68309 Mannheim Германия 
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Приложение А – РЕГИСТЪР НА ОБУЧЕНИЕТО 
 
 

 

Изделието трябва да се използва само от обучен персонал, който е присъствал на 
специално обучение за това устройство, а не за други изделия. Съхранявайте този 
документ най-малко 10 години след края на експлоатацията на  устройството. 

 
А - РЕГИСТЪР НА ОБУЧЕНИЕТО 

Име на оператора Дата на обучението Метод на обучение  
(Ръководство за потребителя, по 
време на обслужване, официално 

обучение в клас и др.) 

Инструктор 

 
 

Основно 
обучение 

Обучение за 
напреднали  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – РЕГИСТЪР НА ПОДДРЪЖКАТА 
 

 Съхранявайте този документ най-малко 10 години след края на експлоатацията на 
устройството. 

 
 

 

Извършвайте необходимите мероприятия по поддръжката през  целия срок на 
експлоатация така, както е посочено от производителя в Ръководството за 
потребителя. 

 
 
Код и описание на устройството  
Дата на закупуване  
Номер на партидата (LOT) или сериен 
номер (SN)  
Закупено от   

ДАТА НА 
ОБСЛУЖВАНЕ 

ВИД ОБСЛУЖВАНЕ 
(Поддръжка/ 
проверка/, 

удължаване на срока 
на експлоатация) 

ВИД НА РЕМОНТА, 
ИЗВЪРШЕН НА 
УСТРОЙСТВОТО 

РЕЗУЛТАТ:  
МИНАВА/ 

НЕ МИНАВА 

ЛИЦЕ, 
ОТГОВОРНО ЗА 
ОБСЛУЖВАНЕТО 

(Оператор/ 
Упълномощен център/ 

Производител) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 
 
Информацията, съдържаща се в този документ, може да бъде изменена без предупреждение и не трябва 

да се разглежда като ангажимент от страна на Spencer Italia Srl 
Изделията се изнасят в много страни и идентичните разпоредби не винаги са валидни.  Поради тази 
причина може да има разлики между описанието, дадено тук и действително доставеното изделие.  

Spencer непрекъснато се стреми да постигне съвършенството на всички продавани изделия.  Затова се 
надяваме да ни разберете, ако ние запазваме правото си по всяко време да променяме формата, 

оборудването, оформлението или техническите аспекти, които са описани тук. 
 

© Copyright  Spencer  Italia S.r.l. 
Всички права запазени. 

Никаква част от този документ може да бъде копирана, възпроизвеждана или превеждана на друг език без 
писменото съгласие на Spencer Italia Srl 


